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Пријем поводом Међународног дана особа са инвалидитетом 
 

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, који се обележава 3. 
децембра, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић примио је 
представнике организација особа са инвалидитетом из нашег града. Састанку су 
присуствовали и помоћник градоначелника за социјална питања Марко Матовић, 
члан Градског већа града Краљева Милун Јовановић, задужен за однос са јавним 
установама, заштиту и унапређење људских права и спровођење мера 
популационе политике, као и директори Центра за социјални рад и Центра 
локалних услуга Светлана Дражовић и Зоран Балтић.   

Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележава се од 
1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све 
земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се унапреди и омогући 
особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и равноправно 
учешће у друштву. Тај дан је повод да се скрене пажња на проблеме с којима се 
особе с инвалидитетом суочавају, а то су пре свега сиромаштво, висока стопа 
незапослености и икљученост из друштва.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да је веома важно да 
представници града, Центра за социјални рад, Центар локалних услуга, помоћник 
градононачелника за социјална питања, чланови Градског већа разговарају са 
представницима удуружења особа са инвалидитетом сваког дана, а не само 3. 
децембра.  

„Мислим да су Градска управа, Центар за социјални рад, Центар локалних 
услуга, али и Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево, 
урадили много на решавању проблема баријера и да ћемо се у наредним 
годинама трудити да реконструкцијом градских улица покажемо и да особе са 
инвалидитетом имају исте могућности као и сви ми који немамо те проблеме“, 
рекао је градоначелник уз напомену да се мора урадити што је више могуће како 
би особама са инвалидитетом било омогућено да изађу из својих домова.  

„Неопходно је обезбедити простор удружењима особа са инвалидитетом, 
како би могли да проводе слободно време у њима. Град се потрудио да обезбеди 
простор за удружење особа са дијабетом, за слабовиде и слепе, а настојаћемо да 
обезбедимо простор који ће неколико удружења користити током поподневних 
сати за друштвене активности. Преко средстава које обезбеђује Савет за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, обезбедили смо и 
новац за звучне семафоре, што је јако важно слепим и слабовидим особама, а 
трудили смо се да прилагодимо и Градску управу и шалтере у њој особама које су 
глуве или наглуве“, навео је Терзић.  

„Нисмо урадили мало. Али, ако ме питате да ли је ово што смо урадили 
више у односу на наредни период, јесте, али са друге стране, ако ме питате да ли 
је то довољно, рећи ћу вам да није. Мораћемо да наставимо да сарађујемо, да 
разговарамо о проблемима и да их решавамо из године у годину како би коначно 
сви грађани Краљева имали исте услове. Било је неколико захтева на које нисам 
имао одмах спремне одговоре, али с обзиром на то да председници удружења 
особа са инвалидитетом познају начин функционисања градске власти, мислим да 



ћемо се потрудити да заједно дођемо и до тих решења, која се првенствено тичу 
обезбеђивања додатних средстава овим удружењима како би могла да имају 
материјалну основу за програмске активности“, казао је градоначелник Краљева 
након састанка са представницима удружења особа са инвалидитетом.  

Председник Уније организација особа са инвалидитетом града Краљева 
Ранко Вуковић је захвалио градоначелнику и другим представницима града који су 
били на састанку, који се током целе године труде да помогну особама са 
инвалидитетом у превазилажењу свакодневних проблема.  

„Овај састанак је показао да Унија удружења особа са инвалидитетом има 
партнерски однос са градом Краљевом и да, откако је градоначелник др Предраг 
Терзић, ови састанци заиста нису формалног типа, него се на лицу места 
решавају проблеми, што је и данас био случај“, нагласио је Вуковић.  

Према његовим речима, на састанку су истакнуте ствари које су добро 
урађене у претходном периоду и проблеми са којима се срећу, од којих је  велика 
већина у процесу решавања, што, како је нагласио, улива наду да Краљево 
постаје боље место за живот особа са инвалидитетом.  

„Свима нама је у интересу да сви урадимо довољно да подстакнемо друга 
удружења и друге особе са инвалидитетом да буду видљиве, да изађу из кућа, да 
им створимо радно и пословно окружење и обезбедимо школовање. Мислим да 
смо на добром путу. Надам се да ће договорено на овом састанку бити 
имплементирано и да ћемо следеће године имати задовољство да кажемо да смо 
померили стандард за једну степеницу изнад, а увек може боље. С обзиром на то 
да је град Краљево у економској ситуацији која није завидна, мислим да имамо 
одличну сарадњу и да особе са инвалидитетом осећају побољшања. Овај дан и 
служи да скренемо пажњу да 10 процената популације има неки облик 
инвалидитета. То није ствар избора, то је ствар случајности, сви су потенцијалне 
особе са инвалидитетом“, рекао је председник Уније.  

Он је истакао добру сарадњу са Националном службом за запошљавање, 
нагласивши да је Закон о професионалној рехабилитацији запошљавања особа са 
инвалидитетом померио ствари. По том закону је уведено квантно запошљавање, 
где су, на 20 запослених радника, послодавци дужни да запосле једну особу са 
инвалидитетом. Један од проблема закона је што није препознат степен 
инвалидности, па још увек особе са већим степеном инвалидности теже долазе до 
посла, нарочито у приватном сектору, где се приватници труде да запосле особу 
која има мање оштећење да би могла да има већу продуктивност.  

„Што се тиче тешких инвалида који су са већим степеним оштећења постоје 
јавни радови, где ми преко удружења и других институција углавном ангажујемо 
особе са инвалидитетом. Јавни радови трају четири месеца, што је недовољно, 
али за те људе, који немају извор прихода, заиста је значајно. Проблем је и 
школовање. Ако хоћете да сагледате како изгледа једно друштво, прави скенер су 
особе са инвалидитетом, јер оне осликавају право стање и у здравству, и у 
школству, и у запошљавању и у другим институцијама. Кроз особе са 
инвалидитетом се најбоље виде сви проблеми које једно друштво и институција 
имају“, поручио је Вуковић, председник Уније организација особа са 
инвалидитетом града Краљева. 

 



Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, у холу зграде 
Градске управе отворена је изложба фотографија насталих из сарадње Удружења 
особа са инвалидитетом Carpe Diem - Искористи дан и Фото-кино клуба Kраљево, 
кроз пројекат „Из нашег угла гледања“. 

У истом простору представљени су и уметнички радови настали на 
сликарским и другим радионицама и пројектним активностима удружења особа са 
инвалидитетом из нашег града. 

Изложба ће бити отворена до 10. децембра 2019. године. 


